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  1چکیده
 عنوان به آمیزي موفقیت طور بهاین گروه  و هستند Bویتامین  هاي گروهمجموع از متشکل مخمرها منبع پروتئین و 

آبزیان، بر روي  سارزیابی اثرات پروبیوتیکی تپاک پژوهش، هدف از این رو ازاین. روند میکار  هب انمکمل در جیره ماهی
) بود. این پژوهش در Mesopotamichthys sharpeyiماهی بنی ( ایمنی درو  خونیپارامترهاي  رشد، بازماندگی،
و در مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان  1395تکرار در تابستان  3تیمار و  4تصادفی با  کامالًقالب یک طرح 

، (تیمار شاهد) غذایی حاوي صفر هاي جیرهاهواز انجام شد که شامل تغذیه ماهیان بنی با واحد دانشگاه آزاد اسالمی 
گرم  22/16±95/0درصد پروبیوتیک بود. ماهیان بنی با میانگین وزن ) 3تیمار ( 15/0، )2مار (تی 1/0، )1(تیمار  05/0
روز غذادهی با  60ماهی در هر تانک توزیع شدند. پس از  30لیتري با تراکم  300تانک  12تصادفی در  صورت به

 دست به. نتایج ندبررسی شدخونی هاي  شاخصو  مانی زندهرشد و  هاي شاخصآزمایشی در انتهاي دوره  هاي جیره
، ضریب )37/24باالترین میزان ( وزن مانندرشدي  هاي شاخص داري طور معنی بهنشان داد که این پروبیوتیک  آمده 

باالترین میزان ( بازده غذایی نسبت ،)29/1(باالترین میزان  ، ضریب تبدیل غذایی)49/1ین میزان باالتر( رشد ویژه
را بهبود داده و بهترین باالترین میزان)  2/2(و ضریب رشد روزانه  )16/2باالترین میزان ( نپروتئی، نسبت بازده )77/0

 ،)g/dI 42/12( خونی هموگلوبین هاي شاخصپروبیوتیک نشان داد. در مورد  درصد 5/1با  3عملکرد را در تیمار 
MCH ) 10-1 µm377/1(  وMCHC ) 10-1 µm307/7 ( افزایش نشان  بررسی موردیک پروبیوت تأثیر تحت 3در تیمار

هموگلوبین خون ماهی بر رشدي و نیز  هاي شاخصمثبت پروبیوتیک تپاکس آبزیان بر روي  تأثیردادند. با توجه به 
درصد) در  5/1خصوص در دوز  هرشد (ب بهبوددهندهیک  عنوان به تواند مینتیجه گرفت این پروبیوتیک  توان میبنی، 

   .پرورش ماهی بنی استفاده شود
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  مقدمه
 Mesopotamichthysنام علمی ( ماهی بنی با

sharpeyiجزء ماهیان خانواده کپور ماهیان و  ) از
دلیل  باشد که به خوزستان می استان هاي تجاري تاالب

عد محیطی و رشد نسبتاً مناسب، تحمل شرایط نامسا
ارزش اقتصادي باالي آن براي پرورش در بین ماهیان 

و داراي طعم  بومی از اهمیت زیادي برخوردار است
ماهی بنی داراي بدنی کشیده و  .باشد میلذیذي 

است و  شده  اً پهنبوده و از دو طرف نسبت شکل دوکی
(احمدي و باشد فاقد سبیلک و باله چربی می

  .)2014همکاران، 
پایدار، در  پروري آبزيجهت  ها تالشین تر بیش

ترکیبات  سازي بهینهو  اي تغذیه هاي استراتژيارتباط با 
مهم ماهیان تجاري قابل پرورش  هاي گونهغذایی براي 

در جهت افزایش کارایی ترکیبات  یمطالعات. باشد می
پروتئین، چربی و افزایش قابلیت هضم  مانندمغذي 

 .)2020، و همکاران ت(گفار است شده  انجامها  آن
اري گباعث ساز تواند اي می تغذیهبهبود وضعیت 

اکولوژیک، رشد بهتر و کاهش تلفات سنگین پرورش 
به سودمند شدن  جرمن نهایت درآبزیان گردد که 

(سمپن تامیت و همکاران،  شدپرورش ماهیان خواهد 
 ها پروبیوتیکغذایی مانند  هاي مکملاز  استفاده .)2020

افزایش رشد و کارایی مصرف جیره یکی از  منظور به
 باشد میتجاري  پروري آبزيدر  شده مطرح هاي ایده

 عنوان به ها پروبیوتیک .)2011، و همکاران فر ی(حسین
 تأثیراتکه هستند  جیره غذایی هضم غیرقابل بخش

 گذاشته و نایماهمثبتی بر روي رشد و یا سالمتی 
نتایج مثبتی از خود در جیره غذایی آبزیان نشان 

با  ها پروبیوتیک). 2021(کنیپ و همکاران،  اند داده
زدا در جیره  ، ترکیبات مسمومیتها ویتامینتولید 

موجب تحریک  هضم غیرقابلغذایی و تجزیه ذرات 
(آمنیجوب و  گردند میاشتها و بهبود تغذیه در میزبان 

به جیره  شده اضافهعملکرد مخمر  .)2020همکاران، 

تگی داشته و روي غذایی به نوع سویه آن بس
بازماندگی، رشد و سازش با شرایط محیطی در ماهیان 

  .)2021و همکاران،  بین پاك( است مؤثر
 ،درآمدهمخمر تحت کنترل  هاي سلول ،تپاکس

ساکارومایسیس سروایسیه  دار پوششغیرفعال و 
)Saccharomyces cerevisiaeکه حاوي  ) است

   هاي ینویتامبرخی مواد معدنی، اسیدهاي آمینه و 
تکثیر  .)2000(کوم پریچ توا،  باشد می Bگروه 

ها در الکتوباسیل ویژه بهمفید روده  هاي میکروارگانیسم
. شود میمعرض مخمر ساکارومیس سروایسیه تحریک 

 pHسبب کاهش  اسیدالکتیکا با تولید ه الکتوباسیل
 هاي باکتريمحتویات دستگاه گوارش و مانع استقرار 

  ؛ 2001(ویلیامز و همکاران،  ندگرد می زا بیماري
مطالعات متعددي بر روي  ).2021 ،آهیر و همکاران
روي رشد، ایمنی و یرات آن بر تأثاین مخمر و 

توان می ازجمله .است گرفته  انجامپارامترهاي خونی 
 تأثیر ،)2015(احمد  و ابول رحمان مطالعاتبه 

و  Saccharomyces cerevisiaeهاي  پروبیوتیک
Fructooligosaccharidefos  و ترکیب هر دو
 وپور  اعتصام مطالعه ،پروبیوتیک در کپور معمولی

در  بررسی پارامترهاي خونی )،2014همکاران (
 Saccharomycesتحت تیمار  کمان رنگین آالي قزل

cerevisia ، 2013همکاران (زاده و  کفیلمطالعه،( 
بر روي  Saccharomyces cerevisiaeمخمر  تأثیر
 و بررسی Astronotus ocellatus امترهاي رشدپار

، اثر پروبیوتیکی )1393و همکاران ( فتاحی پور حسن
 Saccharomycesمخمر ساکارومایسس سرویزیا (

cerevisiae) و آسپرژیلوس نایجر (Aspergillus 

niger ماهی  فیل) بر رشدHuso huso اشاره نمود. 
 بومی تجاري پروبیوتیک مختلف سطوح ثرا

 و تغذیه کارایی رشد، هاي شاخص بر (سوپرزیست)
 ،جوان )baerii Acipenser( سیبري تاسماهی بقاي

وري  ر عملکرد رشد و بهرهاثر پروبیوتیک باسیالکت ب
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آالي  قزل ب الشه ماهیغذایی، بازماندگی و ترکی
 از برخی بر بومی پروبیوتیک ثیرأت و کمان رنگین

 ماهی فیل بچه ایمنی و خون رشد، هاي شاخص
)huso Huso( یگانه و همکاران، پرورش) 1400ی( 

در زمینه اي اخیر ه در سالنیز از دیگر مطالعات جدید 
  .باشند میها  پروبیوتیک

پروبیوتیک ارزیابی پتانسیل هدف از این مطالعه، 
 حاوي دیواره سلولی مخمرپاکس آبزیان، ت

Saccharomyces cerevisiae ، کارایی تغذیه، بر
 در ماهیهاي خونی و شاخصسرم خون  هاي آنزیم

  .بوده است بنی
  

  ها  روشمواد و 
روز  67و به مدت  1395ن در تابستا بررسیاین 

(هفت روز تغذیه با جیره پایه جهت سازگاري و 
شصت روز تغذیه با جیره حاوي پروبیوتیک) در مرکز 
تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسالمی 

عدد  12از  پژوهشدر این است.  اهواز اجراشدهواحد 
لیتري استفاده شد. در هر تانک  300تانک پالستیکی 

گرم  22/16±95/0با وزن اولیه ی عدد ماهی بن 30
 درمجموعو از شرکت آبزي کارون)  شده خریداري(

 عنوان بهتانک  3ماهی قرار داده شد.  360تانک  12 در
شاهد در نظر گرفته شد. میانگین دماي آب  هاي تانک

درجه  25±78/1در استخرهاي پرورشی معادل 
در میان یک روز  صورت به، تعویض آب گراد سانتی

هوادهی از  ).1395(دفاعی و همکاران،  انجام شد
جهت انتقال هوا به  کشی کانالو  برق موتورطریق 
  انجام شد. ها تانکداخل 
جیره مخصوص هر یک از  سازي آماده منظور به

از شرکت  شده خریداري( تیمارها، اجزاي جیره
مربوطه به کمک ترازوي  خوراك آبزیان جنوب)

ند که پس از وزن کردن اجزاي دیجیتالی وزن شد

 باهمجداگانه،  صورت به)، هر تیمار 1جیره (جدول 
مخلوط گردید و با کمک همزن برقی و به همره 
روغن ماهی و آب خمیر مناسب تهیه شد. سپس 

با قطر شبکه ، پارس خزر گوشت چرخبه کمک خمیر 
. این پلت درآمدرشته  صورت متر به میلی 2خروجی 

ر روي تورهاي آلومینومی در پس از پهن شدن ب
پس از خرد شدن  شده خشک. غذاهاي شد خشک سایه

درون ظروف پالستیکی مخصوص نگهداري  ،با دست
جیره ماهی ریخته شده و در محیطی خشک و خنک 

  ).2012روفچائی و همکاران، ( نگهداري شدند
 ،با سطوح مختلف پروبیوتیک هایی جیرهبراي تهیه 

 درصد 15/0و  درصد 1/0، درصد 05/0مقادیر 
(تپاکس  AQUALASEپروبیوتیک از پروبیوتیک 

از شرکت داروسازي دکتر  شده خریداري، )آبزیان
چنین یک جیره بدون  استفاده شد. هم مریدي

جیره شاهد در نظر گرفته شد. در  عنوان بهپروبیوتیک 
 است شده  دادهآنالیز غذاي مصرفی نشان  3جدول 

نوع جیره  برحسب ).2011عاشوریان و همکاران، (
به پودر  صورت بهآزمایشی سطوح مختلف پروبیوتیک 

  جیره اضافه و همراه سایر مواد خمیر شد. در 
  تا زمان استفاده در  شده آمادههاي  پایان پلت

گرم از پروبیوتیک تپاکس  هر یخچال نگهداري شدند.
لنی فعال از مخمر بیلیون ک 10داراي حداقل 

ست (اطالعات کارخانه یسیه اساکارومایس سرو
سازنده). اطالعات ترکیبات مغذي موجود در عصاره 

 2) در جدول Saccharomyces cerevisiaeمخمر (
میزان دفعات تغذیه  پژوهشآورده شده است. در این 

 بود 19و  15، 11، 7 هاي ساعتدر چهار نوبت و در 
غذادهی بر اساس  میزان ).2014قبادي و همکاران، (

  .ی بنی انجام شدوزن بدن ماه
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  .در چهار تیمار آزمایشی شده ساختهآنالیز جیره  -1جدول 

  مواد
  شاهدتیمار 

  (صفر درصد)
  اولتیمار 

  )درصد 05/0(
  دومتیمار 

  )درصد 1/0(
  سومتیمار 

  )درصد 15/0(

  درصد 25  درصد 25  درصد 25  درصد 25  آرد ماهی

  درصد 85/39  درصد 9/39  درصد 95/39  درصد 40  آرد سویا

  درصد 20  درصد 20  درصد 20  درصد 20  آرد گندم

  درصد 8  درصد 8  درصد 8  درصد 8  روغن ماهی

  درصد 15/0  درصد 1/0  درصد 05/0  درصد 0  پروبیوتیک

  رصدد 4  درصد 4  درصد 4  درصد 4  مالس

  درصد 5/1  درصد 5/1  درصد 5/1  درصد 5/1  پرمیکس ویتامین

  درصد 5/1  صددر 5/1  درصد 5/1  درصد 5/1  پرمیکس مواد معدنی

  77/35  78/35  78/35  78/35  پروتئین

  30/13  33/13  33/13  36/13  چربی

 2/3688  6/3688 3689  9/3689 )کیلوکالري/کیلوگرم( انرژي

  
  

  .بر اساس ماده خشک )Saccharomyces cerevisiaeترکیبات مغذي موجود در عصاره مخمر ( -3جدول 
  درصد) برحسبمقدار (  مواد مغذي

  77/25  امپروتئین خ
  34/2  چربی خام

  55/30  خاکستر
  44/10  نشاسته
  33/12  فیبر خام
  13/0  کلسیم

  64/0  فسفر

  
   بار 3 ماهیان، بررسی میزان رشد بچه منظور به

) 60و  30، روز صفر(روزه  60طول دوره  در
براي مرحله  در هر .انجام شد ها ماهی بچه سنجی زیست

 ppm 150-300ن میزااز پودر گل میخک به  بیهوشی
 ).2012لیشاهی و همکاران، اع( استفاده شد

ها  تانکماهی از هر یک از  نمونه بچه 6ترتیب که  بدین
استفاده از با  ها آنو طول  صیدشدهتصادفی  صورت به

با دقت  استفاده از ترازوبا  و وزن سنجی زیستتخته 
متوسط وزنی و طولی  سپس یک گرم تعیین گردید.

هاي  شاخص .شد کرار محاسبه و ثبت ماهیان هر ت بچه
   60 صفر ورشد تیمارهاي آزمایشی در روزهاي 

ضریب . شدند گیري  هاي زیر اندازه بر اساس رابطه
، افزایش رشد )Specific Growth Ratio( رشد ویژه

که در  دهد مینشان  نموده وروزانه را به درصد بیان 
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توسط م طور بههر تیمار  هاي ماهی ،آزمایشطول دوره 
   .اند داشتهچند درصد اضافه رشد روزانه 

 دش محاسبه  1به کمک رابطه ضریب رشد ویژه 
  :)1978(بگنال، 

  
 =100SGR)لگاریتم وزن ثانویه-لگاریتم وزن اولیه/ ( روز بهدوره پرورش                                                  )1(

  
 ،)Feed Conversation Ratio( ضریب تبدیل غذایی

صرف افزایش وزن ماهی که  شده مصرفمقدار غذاي 
 شده محاسبه 2از رابطه دهد و  را نشان می شده است

  ):1978بگنال، ( است
  
 FCRافزایش وزن بدن به گرم / مقدار غذاي خورده شده به گرم =                                                          )2(

  
 Condition( ور وضعیتفاکت چاقی یاضریب 

factor( ،شرایط زیستی آبزي و چاق و  دهنده نشان
 الغر بودن ماهی در طول دوره و در انتهاي دوره

محاسبه این شاخص نیاز است تا وزن  براي .باشد می
محاسبه شود. فاکتور وضعیت  ها نمونهکل و طول کل 

  :)1978(بگنال،  دش محاسبه  3رابطه با استفاده از 
  

CF = [ گرم برحسبوزن ماهی   / ( متر برحسب سانتیطول کل ماهی  )3]× )3(                                            100  

  
 )Food Efficiency Ratio( نسبت بازده غذایی

شاخصی است که در آن نسبت غذاي مصرفی به 
به . این شاخص گردد میافزایش وزن بدن مشخص 

  :)1978نال، (بگمحاسبه گردید  4کمک رابطه 
  
  FERمقدار غذاي خورده شده به گرم / افزایش وزن بدن به گرم=                                                           )4(
  

 )Protein Efficiency Ratio(نسبت بازده پروتئینی 
که در آن نسبت افزایش وزن بدن شاخصی است 

. این گردد یممیزان پروتئین مصرفی در غذا مشخص  به

 ه استمحاسبه گردید 5به کمک رابطه شاخص 
  :)1978(بگنال، 

  
  PERافزایش وزن بدن به گرم =  /مقدار پروتئین مصرفی به گرم                                                             )5(
  

  :)1978بگنال، شد ( محاسبه 6رابطه ماهیان از یا بازمانی ) Survival rate(درصد میزان بقاء 
  
  100× تعداد ماهیان اولیه  /میزان بقاء= تعداد ماهیان زنده مانده  درصد                                                     )6(
  

)، در پایان هر DGRمیزان افزایش وزن روزانه (
، در ابتدا ها ماهی توسط توزین بچه سنجی زیستدوره 

و به کمک  ش صورت گرفتو انتهاي دوره پرور
  :)1978(بگنال، محاسبه شد  7رابطه 
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)7(                                                                                                  100DGR= (
TBWi

BWiBWf

 )×  

  

، متوسط وزن اولیه (برحسب گرم) BWiکه در آن، 
BWf گرم) برحسبانتهایی ( ط وزنمتوس ،T  تعداد

  .روزهاي پرورش
دمی  سیاهرگاز  گیري خون سنجی،پس از زیست

(بگنی،  انجام شد سی سی 1و با استفاده از سرنگ 
خونی، خون  هاي شاخصتعیین  منظور به. )2005

 شد. کشیدههپارینه  هاي لولهبه درون  اتخاذشده
م با سفید به روش مستقی هاي گلبولکلی  شمارش

استفاده از الم هموسیتومتر یا نئوبار و با رقیق کردن 
داسیس  کننده رقیقبا محلول  200به  1خون به نسبت 

به الم  شده رقیقصورت گرفت. پس از انتقال نمونه 
مربع بزرگ  4سفید در  هاي گلبولهموسیتومتر تعداد 

 هاي گلبولاطرافی شمارش گردید و سپس تعداد کل 
لیشاهی اع( مکعب خون محاسبه شدمتر میلیسفید در 

هاي شمارش تفریقی گلبول براي .)2012و همکاران، 
و  این کاربراي  .دش سفید اقدام به تهیه گسترش خون 

ضد انعقاد  خون با ماده نمودن نمونهمخلوط قبل از 
 داده شد و ریک قطره خون بر روي الم قرا مستقیماً

الکل  شده باهاي تهیه. گسترشتهیه گردیدگسترش 
و سپس با استفاده از رنگ  فیکس)تثبیت (متیلیک 

و پس از  ندشد  آمیزيدقیقه رنگ 20گیمسا به مدت 
 خشک شدنآمیزي و شستشوي الم و پایان رنگ

سلول سفید  صد یکگسترش با عدسی روغنی تعداد 

ها محاسبه و  مورد شمارش و درصد هر یک از سلول
قرمز  هاي گلبول .)2007(یوان و همکاران،  دیگرد ثبت 

با استفاده از محلول دایسیس با رقیق کردن خون با 
 از طریق الم هموسیتومتر انجام پذیرفت. 50:1غلظت 

هموگلوبین گلوبین به روش استاندارد سیانومتهمو
 لیتر میلی 02/0 مخلوط کردن. پس از دش گیري اندازه

سی محلول تجارتی درابکین (معرف  سی 5خون با 
دقیقه،  10گلوبین) و پس از گذشت هموسیانومت

رسوب  منظور بهدقیقه  10به مدت  مخلوط شدهنمونه 
 دور در دقیقه سانتریفوژ 2000با سرعت  ذرات هسته

 موج طول. سپس جذب نوري محلول فوقانی در شد 
دستگاه اسپکتروفتومتر   وسیله بهنانومتر  540

گرم در  برحسبگیري و میزان هموگلوبین  اندازه
لوله  براي این مهم از .دگردی محاسبه لیتر دسی

لوله  4/3ابتدا  میکروهماتوکریت استفاده شد.
هماتوکریت را از نمونه خون پرکرده و پس از مسدود 
نمودن آن با خمیر هماتوکریت، لوله را در دستگاه 

دور در دقیقه  15000-12000میکروسانتریفیوژ با دور 
. سپس گردیدفیوژ دقیقه سانتری 5قرار داده و به مدت 

کش مخصوص  میزان هماتوکریت با استفاده از خط
 که یحجم گلبول متوسط .شد گیري اندازههماتوکریت 

واحد آن نانومتر مکعب یا فمتولیتر بوده و با استفاده از 
  ):2009حقیقی، ( آمد دست به 8رابطه 

  

)8(  
  هماتوکریتمقدار  × 10

 =MCV  
  یلیونقرمز بر حسب مهاي  گلبولتعداد 

  
  آمد: دست به 9 و با استفاده از رابطهواحد آن پیکوگرم  :یمتوسط وزن هموگلوبین گلبول

  

)9(  
  هموگلوبینمقدار  × 10

 =MCH  
  قرمز بر حسب میلیونهاي  گلبولتعداد 
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  آمد: دست به 10بیان و از رابطه درصد  برحسب :گلبولیمتوسط غلظت هموگلوبین 
  

)10(  
  گلوبینهمومقدار  × 100

 =MCHC  
  هماتوکریتمقدار 

  
گیري فعالیت کمپلمان از آزمایش  جهت اندازه

 5/1گیري شد. ابتدا آگارز  همولیز در ژل آگار بهره
مول  میلی 5/0حاوي  pH=2/7در بافر فسفات ( درصد

. تهیه شدمول کلرید کلسیم)  میلی 5/1کلرید منیزیم و 
 درصد 5/1ان به میز گراد سانتی درجه 50-55در دماي 

از گلبول قرمز خرگوش شسته شده با بافر فسفات (با 
لیتر) به آگارز اضافه  سلول در هر میلی 1×108تراکم 

هاي قرمز خرگوش  شد. مخلوط آگارز حاوي گلبول
شب  ها به مدت یک داخل پلیت توزیع گردید. پلیت

گراد قرار داده شدند و سپس  درجه سانتی 4در یخچال 
متر از هم  سانتی 2متر و بافاصله  میلی 3حفرات به قطر 

 20ها ایجادشده و به هر گوده میزان  در پلیت
ها در محیط لیتر از سرم نمونه اضافه شد. پلیترومیک

ساعت انکوبه  48مدت  درجه به 25مرطوب و دماي 
  گیري شد. شده و قطر هاله لیز گلبولی اندازه

براي سنجش فعالیت آنزیمی الیزوزیم سرم از 
ش آگارز لیزوپلیت و پودر باکتري میکروکوکوس رو

براي لیزودایکتیکوس (سیگما) استفاده گردید. 
ابتدا باکتري  کشی سرم گیري قدرت باکتري اندازه

ساعت در محیط  48مدت  به هیدروفیال آئروموناس
TSB هاي باکتریایی با کشت داده شد و سپس سلول

یقه دق 15مدت  دور در دقیقه به 3000سانتریفوژ 
فسفات سدیم  آوري و با افزودن مقداري بافر جمع

ها جذب نوري سوسپانسیون حاصله در استریل به آن
تنظیم گردید. تعداد  1نانومتر برابر  540موج  طول

شده و با  باکتري در سوسپانسیون حاصل شمارش
هاي متوالی بر مبناي ده، استفاده از روش تهیه رقت

ي در ژالتین ورونال باکتر cfu/ml 105سوسپانسیون 

 5/0و حاوي  pH5/7=استریل ( درصد 1/0بافر 
مول در  میلی 15/0لیتر یون کلسیم و مول در میلی میلی
هاي سرمی به نمونه لیتر یون منیزیم) تهیه گردید. میلی

با بافر فوق رقیق گردیدند. سوسپانسیون  1:3نسبت 
شده  با سرم رقیق 1:1باکتریایی حاصل به نسبت 

درجه  25دقیقه در دماي  90مدت شده و به  مخلوط
گراد با حرکت مالیم انکوبه گردیدند. عالوه بر  سانتی
هاي فعال، همان مقدار سرم از هر نمونه در  نمونه

فعال شده و همان درجه غیر 65ماري در دماي  بن
سپس ، فعال نیز انجام شدهاي غیرروش براي نمونه

ري در محیط یک لوپ کامل از مخلوط سرم و باکت
داده شد. تمامی مراحل در زیر  کشت TSAکشت 

 24 به مدتها هود و کنار شعله انجام شد. محیط
گراد انکوبه گردیده و درجه سانتی 25ساعت در دماي 

کانتر تعداد پرگنه سپس به کمک دستگاه کلونی
محیط کشت شمارش  در رويباکتریایی رشد یافته 

داد باکتري صورت متوسط تعگردید. نتایج به
شده و تعداد  شده براي هر نمونه مشخص شمارش

شده در هر تیمار نسبت به تیمار شاهد  باکتري شمارش
  .)2004(ترال،  مقایسه گردید

با استفاده از  پژوهشحاصل از این  هاي داده
و با استفاده از آزمون آنالیز  18 نسخه SPSSافزار  نرم

اده از واریانس و تست تکمیلی دانکن و با استف
  انجام شد. 2007اکسل  افزار نرم
  

  و بحث نتایج
هاي رشد و بقا:  پروبیوتیک تپاکس بر شاخص تأثیر

وزن،  هاي شاخصحاضر،  پژوهشبر اساس نتایج 
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افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، 
نسبت بازده غذایی، نسبت بازده پروتئین، درصد 

تحت  اهی بنیم افزایش رشد روزانه و فاکتور وضعیت
قرار گرفتند و  تپاکس آبزیان مثبت پروبیوتیک تأثیر

در تیمارهایی با باالترین  ها شاخصباالترین مقدار این 
 ).>05/0P( گیري شد اندازه) 3سطح پروبیوتیک (تیمار 

پروبیوتیک  تأثیر چنین ضریب تبدیل غذایی تحت هم
 3بهبود یافت و بهترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار 

ترین مقدار این  ) کم15/2تیمار شاهد با ( .اهده شدمش
ضریب ترین مقدار  ) بیش29/1با ( 3پارامتر و تیمار 

ضریب رشد ویژه  شاخص را نشان داد.تبدیل غذایی 
). P>05/0داشت ( دار معنیدر تمام تیمارها اختالف 

/روز) باالترین مقدار این درصد 49/1با ( 3تیمار 

ترین  درصد/روز) کم 04/1( پارامتر و تیمار شاهد با
افزایش رشد  ضریب مقدار این پارامتر را نشان داد.

). P>05/0داشت ( دار معنیتیمار اختالف  4ویژه در 
درصد) باالترین مقدار این پارامتر و  2/2با ( 3تیمار 

ترین مقدار این  درصد) کم 45/1تیمار شاهد با (
 3و  2مار پارامتر را نشان داد. فاکتور وضعیت در دو تی

و  1). دو تیمار P<05/0نداشت ( دار معنیاختالف 
). تیمار شاهد >05/0Pداشتند (دار اختالف معنیشاهد 

 3ترین مقدار این پارامتر و تیمار  درصد) کم 92/0با (
ترین مقدار این پارامتر را نشان  درصد) کم 17/1با (

 داري معنیاختالف  موردمطالعهداد. بقا در تیمارهاي 
  .)3(جدول  )P<05/0شت (ندا

  
 .)Mesopotamichthys sharpeyi(ماهی بنی  رشد هاي شاخصپروبیوتیک تپاکس آبزیان بر روي  تأثیرنتایج  -3جدول 

  شاهد  
  1تیمار 

  درصد) 05/0(
  2تیمار 

  درصد) 1/0(
  3تیمار 

  درصد) 15/0(
  a 31/0±26/31  b15/0±60/34  c 68/0±46/37  d 63/0±10/41  )وزن (گرم

  a17/0±15  a 17/0±13/15  a 10/0±33/15  a 10/0±66/15  )متر سانتیاستاندارد ( طول
  a29/60±0/14  b 64/2±0/18  c 60/81±0/20  d 17/37±0/24  افزایش وزن (گرم)

  a67/6±59/87  a 36/9±8/101  b 31/8±96/124  c59/8±76/145  درصد افزایش وزن (%)
  a02/04±0/1  b 04/24±24/1  c 01/35±0/1  d 03/49±0/1  ضریب رشد ویژه (درصد)

  a07/15±0/2  b 05/73±0/1  c 07/5+1±0/1  d01/29±0/1  ضریب تبدیل غذایی
  a03/46±0/0  b 01/57±0/0  c 03/66±0/0  d 02/77±0/0  نسبت بازده غذایی

  a02/29±0/1  b 05/61±0/1  c 05/85±0/1  d01/16±0/2  نسبت بازده پروتئین (%)
 a06/45±0/1  b 05/85±0/1  c 02/08±0/2  d 02/2±0/2  روز)درصد/(روزانه درصد افزایش رشد 

  a04/0 ± 92/0  a 02/0 ± 96/0  b 03/04±0/1  c02/17±0/1  فاکتور وضعیت
 100 100 100 100  بقا (%)

   .است 05/0در سطح  دار معنیبه معنی اختالف ) a ،b ،c ،dغیرمشابه (حروف 
  

بررسی تأثیر پروبیوتیک تپاکس بر روي 
دهنده تأثیر مثبت  رشدي ماهی بنی نشانهاي  شاخص

تیمار پروبیوتیکی است،  3بر وزن در این ماهی در 
دار نسبت  اي که هر سه تیمار با اختالف معنی گونه به

به شاهد مقادیر باالتري از وزن را نشان دادند، البته در 
باالترین وزن  3بین تیمارهاي پروبیوتیکی تیمار 

ورد شاخص افزایش وزن، شده را نشان داد. در م کسب
درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، نسبت بازده 
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غذایی، باالترین بازده پروتئین، باالترین افزایش رشد 
ویژه و باالترین فاکتور وضعیت باالترین مقادیر مربوط 

ترین ، در مورد ضریب تبدیل غذایی پایین3به تیمار 
و  دار نسبت به شاهد ضریب تبدیل با اختالف معنی

با باالترین سطح  3سایر تیمارها مربوط به تیمار 
)، 2014پروبیوتیک تپاکس بود. ابومراد و همکاران (

را بر  Enterococcus faecalisتأثیر پروبیوتیک 
کمان  آالي رنگین روي پارامترهاي رشد ماهی قزل

موردبررسی قراردادند. در انتهاي تغذیه، ماهیان تغذیه 
نشان دادند  گیري بهتري را و وزن PERو  SGR کرده

است. نتایج باال  حاضر پژوهشکه مشابه نتایج 
دهنده تأثیر بسیار مثبت این پروبیوتیک بر  نشان

چنین ارتقا  پارامترهاي رشد و ضرایب غذایی است. هم
نسبت کارایی پروتئین نشان از عملکرد مناسب این 

ابع اند از من ماهیان توانسته که نحوي بهپروبیوتیک دارد. 
برداري  خوبی بهره پروتئین جیره غذایی خورده شده به

نموده که این موضوع در کاهش هزینه پرورش آبزیان 
). 2014فتاحی و همکاران،  پور حسناهمیت دارد (

یکی از عوامل اقتصادي بودن پرورش آبزیان، ضریب 
هاي غذا  تبدیل غذا است، زیرا عالوه بر کاهش هزینه

مقدار کمتر غذادهی، از  و غذادهی به سبب مصرف
تبع آن کاهش  آلودگی ثانویه آب محیط پرورش و به

پارامترهاي کیفی آب جلوگیري خواهد کرد (سم پن 
) 2021و همکاران، ؛ کنیپ 2020تامیت و همکاران، 

کاهش ضریب تبدیل غذایی در هر  پژوهشکه در این 
دهد  شده است و نشان می تیمار پروبیوتیکی مشاهده 3

تواند در  بیوتیک با بهبود ضریب تغذیه، میاین پرو
  هاي پرورش نیز مؤثر باشد. کاهش هزینه

) تأثیر 2012نژاد شموشکی و مازینی (محمد
   .Saccharomyces sp پروبیوتیک مخمر نانوایی یا

 Rutilusماهی کلمه ( را بر روي رشد و بازماندگی بچه

rutilus caspicus ها  آن پژوهش) بررسی نمودند. در
ماهیان  حاضر افزایش وزن و طول بچه پژوهششابه م

ین با افزودن مخمر مشاهده شد، اما افزایش سطح ا
حاضر منجر به افزایش وزن  پژوهشمخمر برخالف 

داري در  ها اختالف معنی آن پژوهشچنین در  نشد. هم
بین تیمارها مشاهده نشد، اما  CFو  FCRمیزان 

حاضر نشان  پژوهشضریب رشد ویژه افزایشی مشابه 
) 2021دیگري رحمان و همکاران ( پژوهشداد. در 

گزارش کردند که پروبیوتیک باسیلوس باعث رشد و 
شده  Oreochromis mossambicusتغذیه ماهی 

خود بیان  هاي پژوهشت. پژوهشگران دیگر نیز در اس
ترین پیامدهاي استفاده از  کردند که یکی از مهم

وبیوتیک بر عملکرد ، تأثیر مستقیم پرها پروبیوتیک
که با افزایش مستقیم جذب  رشد ماهی است. یا این

یا تأمین مواد مغذي همراه است  شده تغذیهمواد 
) 2020؛ روکه جوئل و همکاران، 2012(ریدها و آزاد، 

توجه و عملکرد در رشد توسط  که این افزایش قابل
 هاي آنزیمدلیل افزایش  ممکن است به ها پروبیوتیک
ها، تجزیه اجزاي هضم نشده و  ولید ویتامینگوارشی، ت

چنین بهبود مورفولوژي روده باشد (وان دوان و  هم
 پژوهشذکرشده و  هاي پژوهش). در 2018ان، همکار

شده متفاوت است،  حاضر مقادیر پروبیوتیک استفاده
هاي  چه مهم است این است که در اکثر بررسی اما آن

ر اثر استفاده از صورت گرفته به افزایش رشد ماهیان د
  شده است.  اشاره ها پروبیوتیکاین مخمر و 

ها، ترکیبات  ها با تولید ویتامین پروبیوتیک
زدا در جیره غذایی و تجزیه ذرات  مسمومیت

موجب تحریک اشتها و بهبود تغذیه در  هضم غیرقابل
) که در 2001گردند (اول سن و همکاران،  میزبان می

گردد. فلور  می ییدتأحاضر نیز این امر  پژوهش
اي از انواع  ماهی شامل مجموعه پیچیده  باکتریایی روده

هوازي اختیاري و  هوازي، بی هاي هوازي، بی باکتري
هاي موجود در  باشد. باکتري هوازي اجباري می بی

اي به شکل بومی یا موقت و گذار  میکروبیوتاي روده
هاي ي). باکتر2021بین و همکاران،  هستند (پاك
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اي هستند  هاي مفید روده دالکتیک ازجمله باکترياسی
عنوان  کارگیري به که امروزه اهمیت بسیار زیادي در به

). تولید اسیدهاي 2002پروبیوتیک دارند (شلی و فیلد، 
بوتیرات  استات، چروپیرنات، مانندچرب زنجیره کوتاه 

ناشی از تخمیر پروبیوتیک، منجر به  اسیدالکتیکو 
شود که شرایط مناسب براي رشد  روده می pHکاهش 
کند که با افزایش  هاي اسیدالکتیک را فراهم می باکتري

یافته و  ها قدرت هضم و جذب غذا افزایش این باکتري
). با 2011فر و همکاران،  ییابد (حسین رشد افزایش می

هاي اسیدالکتیکی قادر به تولید  که باکتري توجه به این
سلولی نیستند بنابراین کننده خارج  هاي تجزیه آنزیم

ها براي رشد وابسته به میکرواورگانیزم دیگري  آن
هاي پیچیده عمل کرده و مواد  هستند تا بر مولکول

(شلی و فیلد،  ها فراهم کنند غذایی خاصی را براي آن
که مواد غذایی  ). درصورتی2021؛ کوکروسکا، 2002

هاي اسیدالکتیک فراهم شود،  موردنیاز براي باکتري
یابد  ها افزایش می سرعت رشد یافته و تعداد آن ها به نآ

که نتیجه آن بهبود استفاده از غذا و رشد بهتر است. 
 )، در بررسی میکروبیوتاي2010فر و همکاران ( یحسین

شده با مخمر ساکارومایسس  ماهی تغذیه روده فیل
هاي اسیدالکتیک  سرویزیا نشان دادند که سطح باکتري

 در اثر تغذیه با ساکارومایسس توجهی طور قابل بهروده 
ها عنوان کردند که  یافته بود. آن سرویزیا افزایش

هاي اسیدالکتیک پس از  افزایش تعداد باکتري
کارگیري مخمر ساکارومایسیس سرویز و  به

فروکتوالیگوساکارید احتماالً، درنتیجه تأمین مواد 
شد. با اي می هاي مفید روده غذایی موردنیاز این باکتري

ها،  مخمر ساکارومایسیس سرویزیا منبع غنی از آنزیم
هاي گروه ب و  نوکلئوتیدهاي آزاد، ویتامین

تواند نیازهاي غذایی  آمینواسیدها بوده و می
ها را فراهم کند و سبب رشد و افزایش  الکتوباسیلوس

ها در میکروبیوتاي بومی روده ماهی شود  تعداد آن
) و بیان 2021یره، ؛ آه2011و همکاران،  فر ی(حسین

نمودند که این امر عاملی براي بهبود جذب مواد 
شود. در این  رشد محسوب می درنتیجهغذایی و 

ها، استفاده از  نیز مطابق با نتیجه بررسی آن پژوهش
پروبیوتیک تپاکس توانسته بر روي رشد ماهی بنی 

) نیز 2018مثبت داشته باشد. گوبی و همکاران ( تأثیر
 Bacillus licheniformisکه پروبیوتیک  گزارش دادند

 Oreochromisعملکرد رشد ماهی  توجهی قابل طور به

mossambicus که  طوري را بهبود بخشیده به
پارامترهاي رشد شامل وزن نهایی، نرخ رشد ویژه 

)SGR) و نسبت تبدیل خوراك (FCR (طور به 
 پژوهشیافته است که با نتایج این  افزایش توجهی قابل
  ابقت دارد.مط

ها قرار  تأثیر پروبیوتیک حاضر بقا تحت پژوهشدر 
گونه تلفاتی در تیمارها مشاهده  نگرفته و درواقع هیچ

دهد  هایی وجود دارد که نشان می نشد. گزارش
ها باعث افزایش مقاومت آبزیان در برابر  پروبیوتیک

اند (ورس چوره و همکاران،  هاي محیطی شده استرس
) 2009ه امتیاز جو و همکاران (). در مطالع2000

به  Saccharomyces cerevisiaeکارگیري مخمر  به
در هر گرم غذاي ماهی اثر مثبت و  108مقدار 

آالي  ماهیان قزل داري بر درصد بقا بچه معنی
در مورد ماهی کمان داشت که اثبات این امر  رنگین

هاي  تر و انجام آزمایش بیش هاي پژوهشبنی نیازمند 
در برابر شوري و غیره جهت سنجش تأثیر  مقاومت

این مخمر بر روي بهبود بقا است، اما در مقاالت 
هاي مترشحه از  آمین مختلف ذکرشده است که پلی

مخمرها موجب افزایش مقاومت میزبان در مقابله با 
شوند  هاي محیطی و درنتیجه افزایش بقا می استرس

قا که نیاز ). این افزایش ب2011و همکاران،  فر احمدي(
ر بهبود هاي تکمیلی دارد، در کنا و آزمایش تأییدبه 

حاضر و در اثر  پژوهشهاي رشد که در  شاخص
مصرف پروبیوتیک ساکارومایسس ایجادشده است، 

توان نقش مهمی در  دهد این پروبیوتیک می نشان می
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بهبود رشد و وزن گیري ماهی بنی در شرایط پرورشی 
؛ سوتهی و 2020، رانو همکا شاعمال نماید (درف

     ).2020فول،  تایموانگ
هاي خونی: پروبیوتیک تپاکس بر شاخص تأثیر

اختالف  1و  2در تیمار  هاي قرمزگلبولفاکتور خونی 
  ). تیمار شاهد با P<05/0نداشتند ( دار معنی

)106 cell.mm-3( 59/1  باالترین مقدار این پارامتر و
ترین مقدار این  کم cell.mm-3( 34/1 106(با  1تیمار 

در تیمارهاي مختلف هموگلوبین  پارامتر را نشان داد.
مقایسه شده است، بر اساس این نمودار چهار  باهم

). >05/0Pداشتند ( دار معنیتیمار با یکدیگر اختالف 
باالترین مقدار این پارامتر و  g/dI( 42/12(با  3تیمار 
ارامتر را ترین مقدار این پ کم g/dI( 65/6(با  1تیمار 

تیمار در چهار هماتوکریت خونی  فاکتور نشان داد.
). فاکتور خونی P<05/0نداشت ( دار معنی اختالف
MCH  داشت  دار معنیدر تمام تیمارها اختالف

)05/0P<.(  3تیمار ) 1-10با)µm3(77/1 باالترین (
) µm3(91/0(1-10(با  1مقدار این پارامتر و تیمار 

خونی  فاکتور متر را نشان داد.ترین مقدار این پارا کم
MCHC  نداشت  دار معنیو شاهد اختالف  1در تیمار

)05/0>P( 1اما سایر تیمارها با یکدیگر و دو تیمار ؛ 
 3). تیمار >05/0Pداشتند ( دار معنیو شاهد اختالف 

باالترین مقدار این پارامتر و  µm3 (17/6( 1-10 با
قدار این م ترین کم µm3 (21/3( 1-10با  1تیمار 

در تمام تیمارها سفید  هاي گلبول پارامتر را نشان داد.
). تیمار شاهد با >05/0Pداشتند ( دار معنیاختالف 

)103cell.mm-3(33/29  باالترین مقدار این پارامتر و
ترین مقدار این  کم 103cell.mm-3(16با ( 1تیمار 

در چهار تیمار  ها لنفوسیت درصد پارامتر را نشان داد.
 ).P<05/0نداشتند ( دار معنییکدیگر اختالف  با

اختالف  1تیمار تیمار شاهد با ها درصد هتروفیل
 3و  2ولی با تیمار ) P<05/0نداشت (دار  معنی

 75/11با  3). تیمار P >05/0داشت ( دار معنیاختالف 
 66/4با  1باالترین مقدار این پارامتر و تیمار  درصد

. میزان متر را نشان دادترین مقدار این پارا درصد کم
اختالف  3و  1ها در تیمار شاهد با تیمارهاي  منوسیت

باالترین میزان  45/5با  2نداشت ولی تیمار  داري معنی
اختالف  و تیمار شاهد 3و  1و با تیمار منوسیت 

  ).4(جدول  داري را نشان داد معنی

  
  .)Mesopotamichthys sharpeyi(ماهی بنی خونی  هاي شاخصپروبیوتیک تپاکس آبزیان بر روي  تأثیرنتایج  -4جدول 

  شاهد  
  1تیمار 

  درصد) 05/0(
  2تیمار 

  درصد) 1/0(
  3تیمار 

  درصد) 15/0(
  cell.nm-3(  c04/59±0/1  a 03/34±0/1  a 02/37±0/1  b01/43±0/1 106( هاي قرمز گلبول

  g/dI(  d26/48±0/7  a 11/65±0/6  b 06/46±0/10  c08/42±0/12هموگلوبین (
  a94/83±0/47  a 81/16±1/48  a 95/83±1/48  a96/66±1/49  هماتوکریت (درصد)

MCH )10-1 µm3( d10/19±0/1  a 15/91±0/0  b 10/44±1/1  c16/77±1/1  
MCV )10-1 µm3(  a47/60±0/7  a 92/48±0/6  a 61/75±0/6  a 63/07±0/7  

MCHC )10-1 µm3( a18/51±0/3  a 28/21±0/3  b 20/10±0/5  c 50/17±0/6  
  103cell.nm-3(  d11/33±0/29  a 23/16±0  b22/50±0/18  c13/22±0سفید ( هاي گلبول

  a76/7±16/94  a 53/6±2/93  a 22/8±25/86  a38/25±16/87  لنفوسیت (%)
  ab76/2±0/4  a 41/±1 66/4  b 93/75±0/7  c80/63±6/11  هتروفیل (%)

  a76/1±0/1  a 41/0 ± 74/1  b 83/45±0/5  a74/12±05/1  (%) منوسیت
  است. 05/0دار در سطح  ) به معنی اختالف معنیa ،b ،c ،dحروف غیرمشابه (
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در مورد نتایج تأثیر پربیوتیک تپاکس آبزیان بر 
طور که نتایج نشان  هاي خونی همان روي شاخص

هاي سفید و  دهند، این پروبیوتیک بر روي گلبول می
شاهد  اي که گونه هاي قرمز تأثیر منفی داشته به گلبول

تیمار پروبیوتیک مقادیر باالتري از  3در مقایسه با 
هاي قرمز و سفید را نشان دادند. هموگلوبین  گلبول
تأثیر مثبت پروبیوتیک قرار گرفت. باالترین  تحت

دار  با اختالف معنی 3سطح هموگلوبین در تیمار 
). >05/0Pنسبت به سایر تیمارها مشاهده شد (

تأثیر  ها تحت ن لنفوسیتچنین هماتوکریت و میزا هم
دار پروبیوتیک قرار نگرفتند. شاخص خونی  معنی

نشان  3هموگلوبین باالترین سطح خود را در تیمار 
دار  نیز نسبت به شاهد افزایش معنی 2داد و تیمار 

ترین مقدار هموگلوبین را در بین  کم 1داشت اما تیمار 
شاهد داشت. در  چنین و همتیمارهاي پروبیوتیکی 

در  MCH ،MCHCرد فاکتورهاي خونی، فاکتور مو
باالترین مقدار خود را نشان دادند، اما در  2و  3تیمار 

ترین مقدار را نشان داد که  کم 1هر دو فاکتور تیمار 
که این  با توجه به باال بودن غلظت هموگلوبین و این

تأثیر مستقیم  دو فاکتور، فاکتورهایی هستند که تحت
ار دارند، طبیعی و داراي غلظت هموگلوبین قر

هاي  خوانی با مقادیر هموگلوبین است. تعداد گلبول هم
 33/29سفید باالترین مقدار خود را در تیمار شاهد 

)103cell.nm-3 داشت و سایر تیمارها تعداد (
تري نسبت به شاهد داشتند، اما در  هاي کم گلبول

تیمارهاي پروبیوتیکی با افزایش سطح پروبیوتیک 
دار افزایش پیدا  هاي سفید به شکل معنی گلبول تعداد

هاي قرمز نیز روندي مشابه داشتند. در  کرد. گلبول
  )، در اثر افزودن 2011تواري و پترا ( پژوهش
  به جیره  Saccharomyces cerevisiaeمخمر 
هاي سفید  ، هموگلوبین، گلبولLabeo rohitaغذایی 

 مورد و هماتوکریت افزایش پیدا کرد که در
  حاضر است،  پژوهشهاي  هموگلوبین مشابه یافته

هماتوکریت هماهنگی  سفید وهاي  اما در مورد گلبول
  ندارد.

در پی اضافه کردن پروبیوتیک،  پژوهشدر این 
کننده از  هاي سفید و قرمز در تیمارهاي تغذیه گلبول

کنند، اما سطح کاهش  پروبیوتیک ابتداً کاهش پیدا می
تر خود را نشان  روبیوتیک کمبا افزایش سطح پ

دهد. این امر ممکن است ناشی از اثرات اولیه  می
کاهشی افزودن پروبیوتیک در گونه بنی باشد؛ 

گونه بومی منطقه استان خوزستان و  این دیگر عبارت به
هاي  جنوب غرب ایران بوده و با توجه به سازگاري

هاي متفاوتی داشته  ویژه با منطقه ممکن است واکنش
؛ احمدي و 2011اشد (خدادادي و همکاران، ب

اي که در ابتدا شوك  گونه )، به2014همکاران، 
ها شده، اما  ایجادشده سبب کاهش سطح این گلبول

یابد و هر چه سطح  باگذشت زمان این شوك بهبود می
تر  پروبیوتیک در جیره باالتر باشد این بهبودي سریع

شود  ها می لسطح گلبو دهد و سبب باالتر رفتن رخ می
با  3شود و تیمار  حاضر نیز مشاهده می پژوهشکه در 

هاي  باالترین سطح پروبیوتیک باالترین سطح گلبول
تر از  دهد، هرچند تعداد کم قرمز و سفید را نشان می

تر شدن  این نکته نیازمند طوالنی تأییدشاهد است، اما 
شناسی جهت  چنین انجام بافت مدت آزمایش و هم

رات احتمالی افزودن این پروبیوتیک بر روي بررسی اث
هاي قرمز  هاي تولیدکننده گلبول مراحل ساخت و بافت

و سفید دارد. در مورد هتروفیل باالترین سطح در 
دار با  مشاهده شد، اما بدون اختالف معنی 3تیمار 
ترین تعداد  نیز کم 1و تیمار شاهد و تیمار  2تیمار 

ها  داشت. میزان هتروفیلتیمار  4لنفوسیت را در میان 
در تیمارهاي پروبیوتیکی نسبت به تیمار شاهد افزایش 

ها  داري را نشان داد و با توجه به نقش نوتروفیل معنی
 شده اضافهبه اثر پروبیوتیک  توان میایمنی  ستمیسدر 

اولین  عنوان بهها  در جیره غذایی اشاره نمود. نوتروفیل
ند که در دفاع باش هاي لوکوسیت می نوع از سلول
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). 2015میزبان نقش دارند (هاویکس بک و همکاران، 
داري بین تیمارها  ها هیچ اختالف معنیمیزان لنفوسیت

هایی  ترین سلول ها یکی از مهم نداشت. لنفوسیت
تواند بر روي پاسخ ایمنی در ماهیان  هستند که می

بادي تولید کرده و سطح  ها آنتی مؤثر باشند، این سلول
) که در 1997دهند (الیس،  یتوزي را افزایش میفاگوس

ها  ها بلکه سایر گلبول تنها این سلول حاضر نه پژوهش
داري برتري نداشتند  نسبت به شاهد با اختالف معنی

توان گفت این پروبیوتیک بر روي پارامترهاي  که می
درصد) مؤثر نبوده  5/1جز هموگلوبین (تیمار  خونی به

) گزارش دادند که 2018(است. گوبی و همکاران 
 توجهی قابل طور به Bacillus licheniformisپروبیوتیک 

بر فاکتورهاي خونی و سیستم ایمنی ماهی 
Oreochromis mossambicus دارد که با  تأثیر

چنین رحمان و  مطابقت ندارد. هم پژوهشنتایج این 
) نیز گزارش کردند که پروبیوتیک 2021همکاران (

بود سیستم ایمنی و فاکتورهاي باسیلوس باعث به
شده  Oreochromis mossambicusخونی ماهی 

  خوانی ندارد. حاضر هم پژوهشاست که با نتایج 

و قدرت  پروبیوتیک بر فعالیت کمپلمان تأثیر
 باهمدر تیمارهاي مختلف کمپلمان : کشی باکتري

و  1مقایسه شده است، بر اساس این نمودار تیمارهاي 
با  2). تیمار P<05/0نداشتند ( دار یمعنبا اختالف  3
)g/dI(5/237  باالترین مقدار این پارامتر و تیمار شاهد

 ترین مقدار این پارامتر را نشان داد. کم g/dI (150(با 
مقایسه  باهمدر تیمارهاي مختلف  کشی قدرت باکتري

شده است، بر اساس این نمودار تیمار شاهد با تمام 
با  3). تیمار P>05/0داشت ( دار معنیتیمارها اختالف 

)g/dI(164  باالترین مقدار این پارامتر و تیمار شاهد
ترین مقدار این پارامتر را نشان  کم g/dI (66/138(با 

مقایسه شده  باهمداد. لیزوزیم در تیمارهاي مختلف 
است، بر اساس این نمودار تیمار شاهد با تیمارهاي 

). تیمار P<05/0نداشت ( دار معنیبا اختالف  3و  1،2
باالترین مقدار این پارامتر و تیمار  g/dI(31/36(با  1
ترین مقدار این پارامتر را نشان  کم g/dI (76/27(با  3

  ).5داد (جدول 

  
  .)Mesopotamichthys sharpeyiنتایج تأثیر پروبیوتیک تپاکس آبزیان بر روي فاکتورهاي ایمنی ماهی بنی ( -5جدول 

  شاهد  
  1تیمار 

  درصد) 5/0(
  2تیمار 

  درصد) 1(
  3تیمار 

  درصد) 5/1(

 g/dI(  a 03/150±0 b 45/25±10/181 c 78/5±10/237 b 45/±9 3/175کمپلمان (

  g/dI(  a07/66±7/138 b23/66±11/162 b54/33±22/178 b52/ ±16 3/164کشی ( قدرت باکتري
  g/dI(  ab 78/17±4/34  a70/31±3/36  ab02/53±3/33  b70/76±3/27لیزوزیم (

   است. 05/0دار در سطح  ) به معنی اختالف معنیa ،b ،c ،dحروف غیرمشابه (
  

از طریق بهبود فلور باکتریایی روده،  ها پروبیوتیک
زا را کاهش و میزان بار عوامل عفونت آثار زیان

زا را افزایش  بازماندگی در مواجهه با عوامل بیماري
هاي روبیوتیک). عموماً، پ2002دهند (شلی و فیلد،  می

مخمرها با ترشح بسیاري از ترکیبات  ازجملهمختلف 

گردند که پاسخ ایمنی جانور  خارج سلولی موجب می
یافته و  هاي محیطی افزایش هدف نسبت به محرك

ایرانتو و آستین، میزان مقاومت افزایش یابد ( درنتیجه
  حاضر نیز چنین امري مشاهده پژوهش). در 2002

کشی  که کمپلمان و باکتري اي گونه بهشده است، 
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مثبت پروبیوتیک در تمام تیمارها نسبت به  تأثیر تحت
شاهد افزایش پیدا کردند، اما بهترین عملکرد خود را 

 2کشی تیمار  نشان دادند. در مورد باکتري 2در تیمار 
 3و  1دار در مقایسه با تیمارهاي  بدون اختالف معنی

 ها پروبیوتیکافزودن  باالترین مقدار خود را نشان داد.
تواند باعث بهبود ایمنی و  در جیره غذایی می

زا در ماهیان  محافظت در برابر چندین عامل بیماري
 هایی . گزارشکند می تأییدرا  پژوهشدد که نتایج این گر

ها براي محافظت از مبنی بر استفاده از پروبیوتیک
، Labeo rohita ،Oreochromis niloticusماهیان 

Epinephelus bruneus، Cyprinus carpio  و
Oncorhynchus mykiss هاي  در برابر عفونت

؛ 2013شده است (چا و همکاران،   باکتریایی گزارش
). 2016؛ ساپوترا و همکاران، 2014گري و همکاران، 
یک استراتژي مهم در  عنوان بهافزایش ایمنی 

ها یکی از باشد و کمپلمان پروري مطرح می آبزي
 تأثیرهستند که  غیراختصاصیتورهاي ایمنی فاک
دارند (سویان،  غیراختصاصیسزایی در پاسخ ایمنی  به

کشی  )، افزایش این پارامتر در کنار باکتري2006
در ماهی بنی در  غیراختصاصیبهبود ایمنی  دهنده نشان

 تأثیر اثر مصرف این پروبیوتیک است. لیزوزیم تحت
 2و  1ارهاي شاهد، پروبیوتیک قرار نگرفت و در تیم

ترین مقدار را  کم 3دار و در تیمار  بدون اختالف معنی
 2دار با تیمارهاي شاهد و تیمار  بدون اختالف معنی

که بخش اعظمی از لیزوزیم  نشان داد. با توجه به این
شود  تولید می ها منوسیتها و توسط هتروفیل

 باوجود) در این بررسی 2014و همکاران  پور اعتصام(
هاي هتروفیل در تیمارهاي فزایش در میزان سلولا

پروبیوتیکی نسبت به تیمار شاهد، کاهش در میزان 
لیزوزیم در تیمارهاي پروبیوتیکی نسبت به تیمار 

  است. شده  مشاهدهشاهد 
پژوهشگران نشان دادند که پروبیوتیک 

Enterococcus faecium داري بر روي  معنی طور به

 مؤثرین، گلوبولین در نیل تیالپیا فعالیت لیزوزیم، آلبوم
 پژوهش) که با نتایج 2006همکاران، است (ونگ و 

اي بر روي ماهی تیالپیا  حاضر مغایرت دارد. در مطالعه
)Oreochromis niloticus 330) با وزن متوسط 

گرم انجام  5و  2، 1، 50/0، 025/0ارهاي مگرم و تی
این شد مشخص گردید که زمانی که در جیره غذایی 

گرم مخمر استفاده شد، این ماهیان در مقابل  1ماهیان 
تري  باکتري آئروموناس هیدروفیال مقاومت بیش

  ).2008خواهند داشت (عبدل تواب و همکاران، 
پذیري  زیست احتماالً، دهد میها نشان  بررسی

رسد  مخمر بر تحریک ایمنی اثري نداشته و به نظر می
ت دیواره سلولی ترکیبا واسطه بهسازي  که ایمنی

ها،  آمین گیرد و سایر ترکیبات نیز مانند پلی صورت می
در این مورد مشارکت دارند  حل قابلها و عوامل  آنزیم

چنین وجود ترکیباتی  ). هم2005(فریتز و همکاران، 
دهنده سطح ایمنی بوده،  ها که افزایشگلوکان-بتا مانند

مقاومت در  بهبوددهنده عنوان به اخیراًنوکلئوتیدها که 
 کتیناند و  شده ماهی سالمون و کپور معمولی معرفی

که داراي تأثیرات بهبوددهنده ایمنی در سیم دریایی 
) در 2013؛ ریس، 2012است (بیسواس و همکاران، 

 دهد میچنین مطالعات نشان  مخمر وجود داشته و هم
شده از دیواره سلولی این مخمر،  که گالیسین خارج
هاي باکتریایی در  مت به بیماريسبب افزایش مقاو

ها در شوند. پروبیوتیک ماهی اطلس سالمون می
حیوانات میزبان در روده مستقرشده و با تولید مواد 

 ازجملهکنند که  بازدارنده، سیستم ایمنی را تحریک می
دالیل بهبود ایمنی در اثر مصرف مخمر محسوب 

ی ). در موجودات2001شوند (ایستبان و همکاران،  می
با سیستم ایمنی اولیه که در محیطی با انواع عوامل 

 غیراختصاصی، تحریک سیستم کنند میزا زندگی  بیماري
اولین خط دفاعی نقش مهمی در حفظ  عنوان به
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سالمت موجود دارد که با توجه به تحریک دو خط 
توان گفت،  کشی توسط مخمر، می کمپلمان و باکتري

دهنده د یک بهبودتوان پروبیوتیک تپاکس آبزیان می
فتاحی و همکاران  پور حسنایمنی در ماهی بنی باشد. 

)، اثر پروبیوتیکی مخمر ساکارومایسس سرویزیا 2014(
)Saccharomyces cerevisiaeو آسپرژیلوس ( 

) را بر روي رشد و Aspergillus nigerنایجر (
 Huso husoماهی  هاي ایمنی فیل اي از شاخص پاره

  سی قراردادند. نتایج نشان داد پرورشی را موردبرر
مطلوبی بر  تأثیرتواند که افزودن این دو پروبیوتیک می

  ماهی جوان پرورشی داشته  فاکتورهاي ایمنی فیل
حاضر نیز افزایش  پژوهشدر  درمجموعباشد. 

بهبود سیستم ایمنی  دهنده نشانکشی  کمپلمان و باکتري
  است.

  

  گیري نتیجه
 دهنده تأثیرات نشان پژوهشنتایج این  درمجموع

 مخمرمثبت پروبیوتیک تپاکس آبزیان که حاوي 
Saccharomyces cerevisiae درصد  5/1(دوز  است

 جز به، بر روي تمامی فاکتورهاي رشد پروبیوتیک)
پارامترهاي خونی در اکثر  ،رشد برخالفطول است. 

واکنش مثبت نشان ندادند، بلکه کاهش  تنها نهمواقع 
 چنین هم وگلوبین افزایش نشان داد.داشتند و فقط هم

و  کشی باکتري غیراختصاصیایمنی  هاي شاخص
کمپلمان در اثر افزودن این پروبیوتیک افزایش نشان 

رشد  برخالفقرار نگرفت.  تأثیر تحداد اما لیزوزوم ت
 تنها نهو ایمنی، پارامترهاي خونی در اکثر مواقع 

 هرچند واکنش مثبت نشان ندادند، بلکه کاهش داشتند
را در مقایسه با شاهد نشان ندادند  داري معنیاختالف 

  و فقط هموگلوبین افزایش نشان داد.
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